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číslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Občané  
pro Hostomicko 1 Vít Šťáhlavský 40 NK BEZPP 374 16,05 1

1 Občané  
pro Hostomicko 3 Stanislav Kubišta 49 STAN BEZPP 318 13,65 2

1 Občané  
pro Hostomicko 2 Ing. Vladimír Zachoval 63 STAN BEZPP 314 13,48 3

1 Občané  
pro Hostomicko 4 Blanka Kubrichtová 49 STAN BEZPP 259 11,12 4

2 Česká strana  
sociálně demokratická 1 Milena Mužíková 54 ČSSD BEZPP 147 21,90 1

3 Hasiči Hostomice 1 Petr Šinágl 51 NK BEZPP 178 20,20 1

4 Nezávislí 2018 1 Bc. Jan Synek 45 NK BEZPP 215 27,95 1

5 Nezávislí 1 Ing. Ph.D. Jan Bomba 37 NK BEZPP 311 25,10 1

5 Nezávislí 2 Lukáš Příhoda 35 NK BEZPP 171 13,80 2

Výsledky komunálních Voleb 
pro období 2018-2022
Výsledky komunálních voleb v Hostomicích a přidružených obcích jsou v následující tabulce.
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přístaVba a staVební úpraVy  
objektu mŠ V hostomicích 
Vážení občané,
dne 19. října 2018 byla podána žádost o dotaci z IrOP (Integrovaný regionální operační program) na akci  
„Přístavba a stavební úpravy objektu MŠ v Hostomicích“.
Pokud město Hostomice dotaci získá, bude financování zajištěno z 90% z dotace IrOP a spolufinancování 
projektu ve výši 10% způsobilých nákladů zajistí město Hostomice ze svého rozpočtu. dle zjištěných  
informací bychom měli zprávu o získání či nezískání dotace obdržet počátkem jara příštího roku.

rozšíření veřejného osvětlení u hřbitova  
v hostomicích
Vážení občané, 

chtěli bychom vás informovat o akci „Rozšíření veřejného osvětlení u hřbitova v Hostomicích“,  
kterou jste určitě zaznamenali.

Bylo vybudováno nové vedení veřejného osvětlení včetně nové el. přípojky pro márnici.  
Byly osazeny tři nové osvětlovací stožáry vč. lamp, a to podél stávající pěšiny až k hlavní silnici 
a autobusové zastávce, vedle níž je přechod pro chodce, který byl rovněž nově osvícen.

Doufáme, že tato akce bude ku prospěchu všem občanům.

Projekt předpokládá stavební úpravy  
(stávajících dvou pavilonů) a přístavbu 
stávajícího objektu mateřské školy  
v Hostomicích. Realizací projektu 
by došlo k navýšení kapacit ve dvou 
třídách a k přístavbě nové třídy  
(pavilonu). Realizace projektu se před- 
pokládá po dobu min. 9 měsíců.
Výstavbou by nebyl ohrožen stávající  
provoz MŠ, výstavba a provoz by pro- 
běhly v jednom čase. V první fázi by 
byl vystavěn nový objekt (pavilon 3). 
Následně by proběhla rekonstrukce  
v objektu (pavilonu 1) a po rekon- 
strukci v pavilonu 1 by proběhla re- 
konstrukce pavilonu 2. Po dokončení 
výstavby nového pavilonu a rekon- 
strukci stávajících pavilonů bude zru- 
šena třída v objektu hasičské zbrojnice. 
Modernizací a novou přístavbou MŠ  
v ul. Bubenická se navýší kapacita  
MŠ na 80 dětí.
Pro představu přikládáme půdorys  
MŠ po stavebních úpravách a přístavbě 
z projektové dokumentace pro prove- 
dení stavby.
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lípa svobody k 100. výročí vzniku  
samostatného československého státu
28. září v den české státnosti, byla na Tyršově náměstí slavnostně vysazena lípa  
svobody, u příležitosti 100. výročí založení samostatného československého státu. 
Den předtím byly vysazeny lípy i v Radouši, Bezdědicích a Lštěni. 
Starosta města přivítal všechny přítomné a v projevu také připomněl, že naše 
město navštívil v roce 1928 prof. T. G. Masaryk. Starosta vyzval všechny přítomné,  
aby se společně podíleli na zasypání kořenů. Reakce občanů byla velmi spontánní.  
Poté zazněla české státní hymna „Kde domov můj“, v podání smíšeného sboru  
„Fabián“, která umocnila sváteční atmosféru. Po krátkém občerstvení jsme se 
společně odebrali ke kapličce svatého knížete Václava, kde jsme položením věnce 
uctili předního patrona země české. Děkujeme všem spolkům a občanům, kteří  
se tohoto svátečního odpoledne zúčastnili.
Lípa, jako národní symbol, budiž budoucím generacím naším odkazem.  
Její kořeny ať představují naše rody, které jsou pevně spjaty s českou zemí. Kmen,  
ať představuje sílu našich předků, kteří za naši vlast položili své životy v obou 
světových válkách. Ratolesti ať připomínají naše děti, které ponesou náš odkaz.  
A koruna ať je symbolem rodinného sepětí.

pozvánka na „advent v hostomicích“
Vážení trhovci, spoluobčané, návštěvníci! 
Město Hostomice pořádá v sobotu dne 8.12.2018 od 10 hodin na Tyršově náměstí již tradiční „adventní  
jarmark”, spojený s doprovodným programem. 
V podvečer přijde Mikuláš, andělé a čerti s nadílkou pro nejmenší, zazpíváme si koledy... V rámci doprovod- 
ného programu se též uskuteční prodej dršťkové polévky (cca od 12 hod.) a vepřových řízků (cca od 15 hod.)  
– obojí za dotovanou cenu. 
Přivítáme prodejce s tematickým adventním zbožím, zbožím pro staročeský jarmark a s vánočním osvětlením  
stánku. Pro objednání místa a více informací prosím kontaktujte paní Hrdličkovou na tel. 311 584 101. 
Požadované tematické zaměření stánků:
■ svíčky, svícny, jmelí, adventní věnce, vánoční aranže ■ hračky, dárky a dárkové zboží ■ vánoční ozdoby na stromeček, řetězy 
■ vánoční papírenské zboží, vánoční papír, dárkové jmenovky, stuhy ■ knihy, vánoční pohledy ■ ozdoby ze sušených květin  
■ purpura, prskavky, františky ■ adventní kalendáře, betlémy ■ cukrovinky, perníky s vánoční tematikou, marcipán ■ produkty  
z medu, medovina ■ květiny řezané i umělé ■ vánoční svíčky elektrické, solné lampy ■ sušené ovoce, ořechy všech druhů, 
pečené kaštany ■ výrobky ze dřeva, z proutí, ze slámy, kůže, z kamene ■ plátěné ubrusy, prostírání s vánočními motivy  
■ prodej lahvových vín z českých a moravských vinařských oblastí ■ vánoční pečivo balené ■ keramika užitková  
i okrasná ■ vyšívané, háčkované a paličkované výrobky ■ výrobky uměleckých řemesel ■ výtvarné práce ■ šperky, 
umělecké sklo, bižuterie ■ koření, čaj, káva, spojeno s ochutnávkou nových druhů ■ obrázky všech technik ■ ovčí a beraní 
kožešiny a drobné výrobky z nich ■ pletené rukavice, šály ■ občerstvení (klobásy, grill, káva, grog, svařené víno, punč atd.)

Těšíme se na vaši hojnou účast!
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HaSIČI HOSTOMICe

co se dĚje V hasiČárnĚ
❚ 28. září 2018 jsme byli při tom. Sázela se LÍPA SVOBODY k výročí 100 let 
Československé republiky, tato pamětní akce byla velmi krásná.
❚ Mladí hasiči se velmi aktivně zapojili do přípravy lampionového průvodu. 
Vytvořili si lampiony, pomáhají s přípravou rekvizit a hlavně s organizováním. 
Tato akce je velmi náročná a my jsme potěšeni, že už teď v nich vidíme výborné 
nástupce. Zato jim patří velký dík.
❚ Díky krásnému počasí, které stále panuje, můžeme svoji kondičku zdoko- 
nalovat na čerstvém vzduchu.
❚ Dovolujeme si vás pozvat ve spolupráci s Městem Hostomice na lampionový 
průvod, který bude 10.11.2018, vycházet se bude od „hasičárny“, sraz v 17.30 hod.
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mladší žáci sk hostomice / 
tj slovan lochovice
Tým mladších žáků zajížděl v pátek 21.9. na hřiště  
Spartaku Žebrák k dalšímu kolu okresního přeboru. 
Bohužel trenérské dvojici Horník - Nečas chybělo 
několik hráček a hráčů ať už z důvodů nemoci či do- 
volené a proto odjel k zápasu s okleštěnou sestavou, 
kterou museli podpořit i hráči ze starší přípravky. 
Věkový rozdíl se projevil a ať už kluci bojovali  
statečně, tak si odnesli vysokou porážku 10:0.
Sestava SK Hostomice:
Michal Hejduk – Matěj Frajtág, Jan Bastl, Matěj  
Rajdl, Marek Nečas, Ondřej Kropáč, Petr Mikitinec, 
Petr Budil [K], Matěj Horník, Tereza Puchmajerová.
-------------------------------------------------------------
již v pátek o svatého Václava 28.9. odehráli mladší 
žáci svůj zápas proti týmu Cerhovic. Hostující celek 
byl v utkání favoritem a to jednoznačně potvrdil 
výhrou 8:0, kdy nedal našim mladším žákům jedi- 
nou šanci. Naši holky a kluci bojovali, nicméně  
fotbalovost byla na straně soupeře.
Sestava SK Hostomice:
Emil Boukal – Matěj Rajdl, Jan Bastl, Marek Nečas,  
Tereza Svobodová, Petr Budil [K], Matěj Horník, Tere- 
za Puchmajerová, Tereza Palivcová, Michal Hejduk.

aktiVity mládežnických týmů  
sk hostomice V mĚsíci říjnu

Mladší žáci SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice. Tabulka mladší žáci sk. B.

V pátek 5.10. odjeli naši mladší žáci na hřiště 
Komárova - konečně v plné sestavě. Krásný fotbal,  
plný spousty akcí na obou stranách, chvilku měl 
převahu soupeř, chvilku my. Od čtvrté minuty jsme 
bohužel prohrávali, ale soupeře jsme nechtěli nechat 
hrát, krásné úniky měli Petr Budil a Matěj Horník,  
stále nám ale chybí trochu více klidu v zakončení,  
i trochu toho pověstného štěstí. Nepočítal jsem střely 
na bránu, ale myslím si, že jsme měli zhruba stejně 
šancí vstřelit branku jako náš protivník. Nicméně 
využít jsme je nedokázali. Soupeř zvýšil na 2:0  
z trestného kopu cca 20 metrů krásnou trefou do ši- 
benice a do poločasu přidal ještě jeden gól. I přes 
nepříznivý stav jsme stále nepřestávali věřit, šance  
byly, jen větší fotbalová kvalita při zakončení 
chyběla. Ve 42. minutě hráči Komárova zvýšili na 4:0.  
Ve 48. minutě snížil Jakub Černý na 4:1 a tento  
výsledek zůstal až do konce utkání. Škoda. S výko- 
nem kluků a holek jsme byli spokojení, hráli fotbal  
a chtěli vyhrát, dnes to bylo opravdu cítit. Držme jim 
palce, ať už se konečně zadaří.
Sestava SK Hostomice:
Emil Boukal – Matěj Rajdl, Josef Dalešický, Marek 
Nečas, David Moussilli, Jiří Parkán, Petr Budil [K], 
Matěj Horník, Tereza Puchmajerová, Tereza Palivcová, 
Michal Hejduk.
Branka: Jakub Černý
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naše starší přípravka SK Hostomice / Tj Slovan Locho- 
vice se zúčastnila v neděli 30.9. turnaje ve Všeradicich.  
Po týdenním volnu poslala jako obvykle 2 týmy rozdělené 
na „a“ a „B“.
Naše áčko začalo turnaj vítězstvím nad Neumětely v po- 
měru 2:0, kdy se 2x trefil Ondřej Kropáč. V kapse jsme měli 
první 3 body do tabulky a trenérské duo Hadraba - Kropáč 
věřilo v navázání stejného výkonu proti favoritovi skupiny  
Hořovicku A. Bohužel jsme utkání zcela prospali a již  
po prvních minutách soupeř vstřelil dvě branky a ujal se 
vedení. Poté se zápas odehrával ve středu pole a ani jedno 
mužstvo si nevytvořilo větší tlak. Nakonec favorit skupiny 
dovedl utkání k jeho spokojenosti zaslouženou výhrou  
v poměru 4:1. Naši jedinou branku vsítil Ondra Kropáč. 
Po této sprše následovalo další utkání s Felbabkou, které  
se nedá nazvat jinak než katastrofa. Zápas jsme téměř 
soupeři odevzdali a ten nás po zásluze přejel výsledkem 4:0.  
V posledním utkání turnaje jsme si přeci jen zlepšili  
reputaci a porazili domácí tým Všeradic 2:0 po brankách 
Honzy Bastla a Matěje Frajtága. Na turnaji jsme nakonec  
obsadili celkové 3. místo, přičemž o lepší příčku nás při- 
pravilo pouze skore. Nicméně na to se ve fotbale nehraje  
a hráči ví, že se všechny zápasy musí odmakat naplno.
Do turnaje neoficiálně zasáhlo i naše B mužstvo, které  
odehrálo celkem 4 utkání s těmito výsledky:
SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice B: vs Všeradice 0:6, 
vs Neumětely 1:4 (Sůrová), vs Hořovicko 1:13 (Báchor). vs 
Felbabka 2:6 (Báchor 2x).
Sestava SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice: 
Radovan Toť – Matěj Frajtág, Petr Mikitinec, Jiří Parkán [K], 
Ondřej Kropáč, Stanislav Hadraba, Jan Bastl, Lukáš Chra- 
mosta, Šimon Kolařík, Monika Sůrová, Ondřej Mandík,  
Jan Houska, Radka Hadrabová, Vojta Hrubý, Matěj Báchor.
Tabulka turnaj Všeradice 30.9.
1. Hořovicko A
2. Felbabka
3. SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice a
4. Všeradice
5. Neumětely

V neděli 7.10. odjela starší přípravka na turnaj, který 
pořádala Felbabka.
Naše áčko začalo turnaj vítězstvím nad Neumětely  
v poměru 2:0, kdy se trefili Ondřej Kropáč nádhernou 
střelou do šibenice a Jirka Parkán po krásném úniku. Poté 
jsme nastoupili proti Hořovicku A a jak už to u nás bývá 
zvykem, prospali jsme začátek utkání a téměř okamžitě  
jsme prohrávali 0:1. Od první inkasované branky jsme 
hru vyrovnali a byli jsme více než vyrovnaným soupeřem. 
Bohužel pokaždé, když jsme vyrovnali, dokázal soupeř 
odpovědět a vždy byl o jednu branku ve vedení. Zápas 
skončil nakonec naší prohrou 2:3 (Toth, Kropáč), ale odešli 
jsme s hlavami vzhůru. Dalším naším soupeřem byl tým 
domácí Felbabky, který nám při posledním turnaji uštědřil 
nepěknou prohru a vstřelil nám 4 branky. Naštěstí se výkon 
ze Všeradic neopakoval a naši hráči jasně zvítězili 4:2  
po brankách Kropáče 2x, Parkána a Totha. Za zmínku  
stojí především super kombinace po rohovém kopu, 
kdy Luky Toth našel krásným centrem Jirku Parkána  
a ten zkušeně zavěsil hlavičkou. V posledním utkání proti  
Všeradicím jsme utkání ubojovali a radovali se z cenné  
výhry v poměru 1:0 (Kropáč). Na tomto turnaji jsme  
obsadili skvělé 2. místo a téměř najisto jsme udělali  
postupový krok do jarní semifinálové skupiny.
Do turnaje neoficiálně zasáhlo i naše B mužstvo, které  
odehrálo celkem 4 utkání s těmito výsledky:
SK Hostomice / TJ Slovan Lochovice B: vs Všeradice 0:7,  
vs Neumětely 0:2, vs Hořovicko 0:12, vs Felbabka 2:1 
(Báchor 2x).
Naše béčko zaznamenalo vůbec první podzimní vítězství  
po bojovném výkonu proti Felbabce. Doufáme, že je to 
povzbudí a další výhry budou přibývat.
Sestava SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice: 
Radovan Toť – Matěj Frajtág, Petr Mikitinec, Jiří Parkán [K], 
Ondřej Kropáč, Stanislav Hadraba, Jan Bastl, Lukáš Chra- 
mosta, Šimon Kolařík, Monika Sůrová, Ondřej Mandík,  
Jan Houska, Radka Hadrabová, Vojta Hrubý, Matěj Báchor.

Starší přípravka vs Neumětely. Vítězný pokřik B týmu starší přípravky.

starší přípravka sk hostomice / tj slovan lochovice
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Starší přípravka absolvovala poslední turnaj 14. října  
v Lochovicích, kde ukončila působení ve svojí skupině  
a potvrdila dobrou podzimní formu v podobě 2. místa. 

V celkové tabulce všech turnajů naši hoši skončili na 2. 
místě a postupují do jarní semifinálové skupiny. Tým pod 
vedením trenérů Hadraby a Kropáče ukazuje, že se sešla 
výborná generace hráčů Hostomic a Lochovic, která obstojí  
i proti věkově silnějším ročníkům - tento rok hrají ročníky 
2008-2009. Musíme zmínit, že v týmu naší starší přípravky 
jsou pouze 3 hráči ročníku 2008, zbytek je ročník 2009  
a mladší. Ročník 2009 bude mít svoji TOP sezónu až v pří- 
štím ročníku, kde, jak doufáme, budou bojovat opět o titul 
přeborníka okresu Beroun.

Hostomice / Lochovice A vs Neumětely 3:0 (Kropáč 3x), 
vs Hořovicko 0:4, vs Všeradice 1:2 (Toth), vs Felbabka 3:1 
(Hnízdil, Parkán, Toth).

Turnaj absolvovalo i naše B mužstvo, které potvrdilo 
zlepšující formu a v mimosoutěžních utkáních vybojovalo 
tyto výsledky:

Hostomice / Lochovice B vs Neumětely 1:3, vs Hořovicko 
0:8, vs Všeradice 2:6, vs Felbabka 3:4.

Konečná tabulka turnaj Lochovice 14.10.

1. Hořovicko A
2. SK Hostomice / Tj Slovan Lochovice a
3. Neumětely
4. Všeradice
5. Felbabka

Celková tabulka starší přípravka – sk. D.

GRATULUJEME!

Podzimní sezónu zakončila starší přípravka dokopnou,  
kde holky a kluci soutěžili v několika dovednostních 
soutěžích spojených s fotbalovým míčem a všichni  
si odnesli hodnotné ceny.
Už nyní se těšíme na zimní sezónu, kde nás čeká několik 
halových turnajů a hlavně 2x týdně trénink v tělocvičně 
místní základní školy, kterou nám město Hostomice po- 
skytlo zcela zdarma a za což mu patří obrovské poděkování 
za podporu našeho sportu.
Doufáme, že reprezentace našeho města vás potěšila a bu- 
deme rádi, když nás přijdete povzbudit v jarních utkáních. 
Veškeré detaily naleznete na našich webových stránkách 
www.skhostomice.cz.
Na stránkách naleznete i nově vytvořený FANSHOP  
(bude zprovozněn ke konci listopadu), kde si můžete  
zakoupit jakékoliv předměty s logem místního fotbalového 
klubu (oblečení, dárkové předměty, upomínkové předměty)  
a udělat radost vašim nejbližším. Budeme rádi, když 
navštívíte naši stránku!

sk hostomice z.s. oznamuje: 
Dne 1.9.2018 byly zprovozněny nové internetové 
stránky klubu – www.skhostomice.cz 
Na těchto stránkách můžete nyní najít aktuální  
informace o dění v klubu, novinky, články, fotografie, 
videa a všechny informace spojené se všemi týmy 
pod hlavičkou SK Hostomice. Myslíme, že se nové 
stránky povedly na výbornou a máme z nich velkou  
radost. Těšíme se na vaši návštěvu jak na poli  
sportovním tak i internetovém!

Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Tomáši Kantůrkovi z Hostomic  
za jeho úžasnou pomoc při vytváření nových stránek klubu.

Srdečně děkuje SK Hostomice z.s.
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Mladší přípravka zajížděla dne 22.9. na turnaj  
ve zdicích a chtěla navázat na vynikající výsledky  
z předešlých turnajů. 
Po rozpačitém začátku turnaje, kdy jsme otočili zápas 
s Podluhy ze stavu 0:1 na konečných 2:1, jsme v ostat- 
ních zápasech nestačili jen na Neumětely a obsadili 
skvělé 2. místo.
Výsledky: 
Hostomice - Podluhy 2:1, Hostomice - Všeradice 5:1, 
Hostomice - Felbabka 4:1, Hostomice - Neumětely 0:5, 
Hostomice - Zdice 6:0.
Tabulka turnaj zdice 22.9.
1. Neumětely
2. Hostomice
3. Felbabka
4. Podluhy
5. Všeradice
6. Zdice
Gratulujeme!
Mladší přípravka je na nejlepší cestě se probojovat  
do jarní semifinálové skupiny, kde narazí na první  
3 celky ze skupiny D a bude bojovat o účast ve finá- 
lovém turnaji o přeborníka okresu. Takže držíme  
palce ať se daří jako doposud a věříme, že to náš 
nejmladší fotbalový potěr dotáhne!
Sestava SK Hostomice: 
Dominik Pecivál (Jakub Kohlíček), Sára Lochová,  
Josef Rychlý, Jiří Skála, Štěpán Smetana, Monika 
Sůrová, Monika Ungermanová, Jiří Vaculík. Trenéři: 
Jiří Vaculík st. a Michal Eiselt.

aktiVity mladŠí přípraVky sk hostomice

Mladší přípravka SK Hostomice.

V sobotu 29.9. nastoupila naše mladší přípravka  
k dalšímu turnaji, který se konal ve Všeradicích. 
Naše mužstvo tentokrát nepředvedlo tak bojovný 
výkon jako v předchozích turnajích a obsadilo nakonec 
celkovou 3. příčku. V rozhodujícím utkání s týmem 
Felbabky jsme pouze remizovali 0:0, a když jsme  
ztratili (poprvé v sezóně) i s týmem domácích Všeradic 
1:1, nemohli jsme pomýšlet na lepší umístění.
Výsledky: 
Hostomice – Podluhy 2:1, Hostomice – Všeradice 1:1, 
Hostomice – Felbabka 0:0, Hostomice – Neumětely 2:5, 
Hostomice – Zdice 2:1.
Tabulka turnaj Všeradice 29.9.
1. Felbabka
2. Neumětely
3. Hostomice
4. Podluhy
5. Všeradice
6. Zdice
-------------------------------------------------------------
naše mladší přípravka odjela v sobotu 6.10. na další 
turnaj do Felbabky a obsadila celkově krásné 3. místo 
po těchto výsledcích:
Hostomice vs Neumětely 0:2, Hostomice vs Všeradice 
4:0, Hostomice vs Podluhy 1:1, Hostomice vs Felbabka 
0:2, Hostomice vs Zdice 3:2.
Tabulka turnaj Felbabka 6.10.
1. Felbabka
2. Neumětely
3. Hostomice
4. Zdice
5. Podluhy
6. Všeradice

Poslední turnaj podzimu nás čeká u nás doma  
v Hostomicích a to v sobotu 20.10. od 10.00 hod.
Přijďte nás povzbudit!

neváhejte navštívit naše nové internetové stránky 
www.skhostomice.cz kde naleznete více informací  
o aktivitách hostomického klubu včetně fotogalerie 
a videí. - ludek -
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divadla v mŠ
V září a v říjnu navštívilo naší mateřskou školu hned 
několik našich oblíbených divadel. Divadlo Vysmáto, 
divadlo Kolem a divadlo Řimbaba. 
Divadla si pro děti připravila hezká a přitažlivá 
představení, která byla velice zajímavá a poučná. Děti 
se do dějů zapojovaly zpěvem, tancem a svými nápady. 
Na závěr každého představení zazněl vždy velký potlesk 
za hezky strávené dopoledne.

Za kolektiv MŠ Vladka Synková

sVoz 
VelkoobjemoVÉho 
+ nebezpeČnÉho 
odpadu
dne 10. listopadu 2018 
se uskuteČní sVoz 
VelkoobjemoVÉho odpadu:
❚ 9.00 - 11.00 hod. - ve dvoře 
 Městského úřadu Hostomice
❚ 9.15 hod. - u dětského hřiště - Lštěň
❚ 9.45 hod. - Bezdědice 
❚ 10.15 hod. - Radouš
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oznámení
■ Těšíme se na advent
Výbor STP v Hostomicích zve své členy  
a příznivce ve středu 28.11.2018 od 14.30  
do cvičné kuchyně na ZŠ Pavla Lisého  
k adventnímu tvoření ve spolupráci se žáky 
školy. Zhotovíme si vonné sáčky, adventní 
věnečky, obal na květinu, různé zápichy, 
pomerančové  svíčky a baletky k zavěšení.
■ jedeme do divadla
Výbor STP v Hostomicích zajistil pro své 
členy i příznivce zájezd do žebráckého  
divadla na představení Otylka. Uskuteční 
se v sobotu 1. prosince 2018 od 18.00 hod. 
Odjezd v 17 hodin od ZŠ. Člen STP a dítě 
zaplatí 50,- Kč, nečlen 70,- Kč. Přihlášky  
u paní Šebkové v drogérii u autobusového 
nádraží.

podĚkoVání
■ Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za hla- 
sy, kterými jste v nedávných komunálních 
volbách rozhodli o složení zastupitelstva  
na volební období 2018-2022. Vaší podpory  
si vážíme a jako vaši zastupitelé se budeme 
snažit naplnit veškeré závazky, které jsme 
vám před volbami za jednotlivé kandi- 
dátky dali. Zastupitelé Města Hostomice 

pro volební období 2018-2022
■ děkujeme Hasičům Hostomice 
za skvělé podmínky, které nám byly 
připraveny pro večerní vystoupení naší 
hudební skupiny RANDALL na výstavišti 
u fotbalového hřiště a to přesto, že celý 
den soutěžili v hasičských dovednostech 
v nepříjemných povětrnostních podmín- 
kách. Večer jsme si skvěle užili s báječným 
tanečním publikem. Jen více takových akcí,  
při kterých se můžou scházet a pobavit 
občané Hostomic a blízkého okolí.

Členové kapely RANDALL

Vzpomínka
■ Byl jsi plný života, 
Tvá mysl plná snění, 
a nikdo z nás  
se nenadál,
jak rychle se vše změní. 
Utichly kroky  
i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz  
zůstává v nás.
Dne 26.11.2018 vzpomeneme nedožitých 
80. narozenin našeho milovaného tatínka, 
dědečka pana Karla Grunta z Hostomic 
pod Brdy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte  
s námi. Za vzpomínku děkují 

syn Karel s manželkou a vnoučci  
Kája, Honzík a Štěpánek.

■ Dovolte, abychom  
si připomněli 100. vý- 
ročí od narození paní 
Libuše Štáhlavské 
z Bezdědic. Narodila  
se 25.10.1918 v Su- 
chomastech. Do Bez- 
dědic se provdala  
v roce 1943, kde spo-
lečně s manželem Františkem vychovali  
3 syny. Její život nebyl vždy lehký. Těžká 
práce v hospodářství, a také bolestná  
ztráta syna Ivana, ji poznamenaly na celý  
život. Byla to ale velmi silná žena, která  
nám všem v rodině pomáhala. Nám,  
šesti vnoučatům, umožnila v Bezdědicích 
prožívat nezapomenutelné prázdniny.  
Neměla to s námi někdy lehké, ale přesto 
se dokázala nad vším povznést. Dodnes  
vzpomínáme na její rady a zkušenosti, 
které nám předala. Za vzpomínku děkuje 

celá rodina Šťáhlavských
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Nově nabízím ve sportovním centru  
www.HEJBEJMESE.cz v Hostomicích

KosmeticKé služby 
martina Gruntová lisá
telefon: 721 942 016
e-mail: martinagruntovalisa@seznam.cz
iČo: 677 44 451

otevírací doba: čtvrtek, dle objednávek

inFormace 
pro spolky

Spolky, které budou  
od města požadovat 
finanční dary na svou 
činnost na rok 2019, 

můžou podat své žádosti  
do 21. listopadu 2018  

do 17.00 hodin  
v podatelně  

Městského úřadu  
v Hostomicích.

zubní pohotoVost
Listopad 2018 

■ 3. a 4. Dr. Ladislava Švábová  
 Hořovice, Pod Nádražím 289 
 tel. 311 513 375 

■ 10. a 11. Dr. Jan Joukl 
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 728 349 403 

■ 17. a 18. Dr. Monika Tilschová  
 Liteň, Nádražní 401 
 tel. 311 684 138 

■ 24. a 25. Dr. Jan Joukl  
 Králův Dvůr, Průmyslová 614 
 tel. 728 349 403

Pohotovostní služba je v době  
od 8.00 do 11.00 hodin.


